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עם אבל שנים, הרבה לפני שארע מדהים סיפור
להכין מחליט ארם מלך אקטואליות. מאוד השלכות

תוכנית על שיודע אלישע הנביא ישראל. לחיילי מארב
מארב מפני ישראל מלך את להזהיר שולח בנבואה, זו
נזהר, ישראל מלך פלוני. במקום ארם, מלך לו שטמן

צדק. נביא וכמובן הדבר, נכונות את לבדוק שולח
הצלחה ללא ארם מלך מנסה בהם פעמים מספר לאחר

המטכ"ל את מכנס הוא ישראל, לחיילי מארב לטמון
בגידה של קשות האשמות בהם ומטיח הארמי

מלך לב "ויסער והדלפה:
ויאמר הזה.. הדבר על ארם

מי לי תגידו הלא אליהם
ישראל". מלך אל משלנו

לישראל נביא יש
לא מקציניו: אחד עונה
אלישע הבעיה. אנחנו

ישראל למלך יגיד הנביא..
תדבר אשר הדברים את
להם יש משכבך". בחדר
למלך מגלה והוא נביא

תכניותיך. כל את ישראל
ומורה מתעשת ארם מלך
במהלך הנביא. את לתפוס

ארם צבא מקיף הלילה
הנביא. נמצא בה העיר את

העגומה לתמונה שנחשף האלוקים איש משרת בבוקר,
נעשה?!". מה אדוני "אהה יאוש מתוך שואל

מאשר איתנו אשר רבים כי תירא, "אל הנביא: לו עונה
שיפקח לה' מתפלל הוא נערו את להרגיע וכדי אותם"..

סוסים מלא ההר את רואה אכן שמיד הנער, עיני את
מה' אלישע מבקש אז רק אלישע. סביבות אש ורכב

לתוך מוליכם הוא וכך בסנוורים, ארם חיילי את שיכה
ישראל. מלך בידי בשבי נופלים כשהם שומרון העיר
חשוד שאינו שלמרות יאמר, ישראל מלך של לזכותו

כן על אדם, בחיי הסיכון את בידעו אך יתרה, בדתיות
שומע הוא לראש, לכל

כשבמקביל הנביא, לדברי
האם בודק גם הוא

עובדתית. נכונים הדברים
צדק. הנביא וכמובן

המשיח מלך שליט"א הרבי בשנים, עשרות במשך
את ומזהיר העיר, מגדל על העומד כצופה משמש
מפני בארץ, היהודי הישוב כנציגי ישראל ממשלות

מארבים ישראל. אייבי של למיניהם מתוכננים מארבים
צדק. וכתמיד כאחד. וצבאיים מדיניים

כשהתריע הימים ששת ובמלחמת סיני במבצע היה כך
שהמצרים כשהתריע ההתשה ובמלחמת נסיגות, מפני

הטילים לקידום האש הפסקת הסכם את ינצלו
לטוס יכול לא ישראלי מטוס ושום סואץ לתעלת
שלוש התעלה. בשמי

במלחמת מכן, לאחר שנים
באופן הכל נוכחו יוה"כ

דבריו. בנכונות מידי, צורב

בקולו לשמוע
כל מפני כשהתריע גם כך

ויתור או הסכם מו"מ,
מאחר לפלסטינים, כלשהו

פיקוח של עניין וזה
להיות צריך ה"י. נפשות,
דעת וחסר חרש עיוור,

את לראות שלא כדי כאחד
של השנאה ויעדי מגמות
לשמוע לא הפלסטינים,

ולא הצהרותיהם את
לפעילות הדעת את לתת

שלהם. והצבאית העממית הטירור
גם שעוסקת השבוע פרשת זו הזמן, עם לחיות צריך
והחובה הזכות את לחיות ישראל. בעם הנביא בעניין

בעניני כמו הכלל בענייני הנביא, של בקולו לשמוע
מלך שליט"א הרבי של הידועה הוראתו כולל הפרט,

"שופטים": בפרשתנו המשיח
בחר שהקב"ה שזכינו הדור, אנשי לכל לפרסם "צריכים
נעלה בערך שלא הוא עצמו שמצד בחירה, בעל ומינה
ונביא ו"יועציך" ה"שופטיך" שיהי'ה הדור, אנשי מכל
בני לעבודת בנוגע עצות ויתן הוראות שיורה הדור,

ומצוות, תורה ענייני בכל זה, דדור האנשים וכל ישראל
הנבואה עד הכללית.. היום-יום חיי להנהגת ובנוגע

ממש ומיד ותיכף לגאולה" ש"לאלתר הנבואה העיקרית
והשלימה האמיתית בגאולה בא", - משיח - זה "הנה

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש עכשיו

משיח-בשומרון שבת
אלול י"א תצא כי פרשת בשבת

"מדרשת ארחה בבית תתקיים תשע"ג
שכולה שבת שומרון שבי בישוב שומרון"

השלמה ישראל ארץ לחיזוק משיח
וינצח", ה' מלחמות מ"וילחם כחלק

השומרון ברחבי סיור ייערך שישי ביום
באזור השלוחים וכן התושבים לחיזוק

השומרון של 770 ב- ביקור הכולל
ובבית ביצהר, חב"ד בישיבת באיתמר,

ועוד. מורה באלון חב"ד
054.548.7463 לפרטים

וחייליה ליובאוויטש
ליובאוויטש הספר מחדש נדפס

התמימים ותמונות שמות ספר וחייליה
וכו' הרה"ת מאת בליובאוויטש שלמדו
הנוכחית במהדורה הכהן נחמן רפאל ר'

התמימים ספר ע"פ תמימים שמות נוספו
גינזבורג יצחק הרה"ת המחבר חתן של

.054.329.8770 לפרטים

אחד ליום ישיבה
מאות השתתפו השבוע חמישי ביום

עיון ביום ותמימים שלוחים, אברכים,
בעניני ומעמיק עיוני לימוד של מיוחד
וההרצאות השיעורים ומשיח. גאולה

ידועים. ומשפיעים רבנים ידי על נמסרו
חב"ד ישיבת בהיכל התקיים האירוע

ע"י ואורגן הרביעית, השנה זו ברק, בבני
ממש' – ההפצה 'מרכז

מכל נעלה בערך שלא הוא עצמו שמצד בחירה, בעל ומינה בחר שהקב״ה שזכינו הדור, אנשי לכל לפרסם ״צריכים
ישראל.. בני לעבודת בנוגע עצות ויתן הוראות שיורה הדור, ונביא ו״יועציך״ ה״שופטיך״ שיהי׳ה הדור, אנשי

טובות חדשות

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

(9.8.13) (5773) ה'תשע"ג אלול ג שופטים, פרשת קודש שבת ערב

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

ב"ה

לפרסם צריכים
הדור אנשי לכל

959

ע״ה, רסקין יעקב הרב המוהל אלול, בחודש בשופר לתקוע ישראל כמנהג
שליט״א אדמו״ר כ״ק בנוכחות שבבבל, רבינו בבית 770 ב בשופר תוקע

המשיח מלך

המשיח למלך שופר



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

1900-508-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

  
לכל לאחל ישראל ...ומנהג

ישראל: בני ולכל יהודי
וגמר טובה וחתימה כתיבה
טובה לשנה טובה, חתימה

וברוחניות בגשמיות ומתוקה,
וגם ובגשמיות וברוחניות

משאלות ימלא והקב"ה יחד,
לטוב. מישראל אחד כל לבב

   

השלוש על ערים שלוש עוד לך ויספת
ט) יט, (שופטים האלה

אחרות שלוש מוסיפין המשיח מלך בזמן
בערי אותם? מוסיפין והיכן אלה, שלוש על
לאברהם שכרת והקדמוני, והקיני הקינזי
אמר ועליהם נכבשו, לא ועדיין אבינו

גבולך". את ה' ירחיב "ואם הכתוב
רוצח) מהלכות ח׳ פרק (רמב״ם

לרשתה לך נותן אלוקיך ה׳ אשר
יד) יט, (שופטים

בחז"ל כנאמר בעצמה, בלועה עתה הארץ
מה הצבי, ארץ נקראת ישראל שארץ
כך בשרו, את מחזיק עורו אין הזה, הצבי

נתכווצה. הארץ
שהוא ישראל ארץ של גודלה איה כי
ארבע על פרסה מאות "ארבע כידוע
גבלו "אשר שזהו פרסה"? מאות
ולא פרסה. מאות ארבע שהוא ראשונים"

יום ארבעים שמהלך לפנינו, שהיא כפי
מהלך נעשה, לרוחבה וארבעים לאורכה
ועד הירדן מן שהוא לרוחבה, אחד, יום
לאורכה. ימים ארבעה או ושלושה עכו ים
"הרחיבי שכתוב מקרא בנו יתקיים עד

אמן. בימינו במהרה אהלך" מקום
שופטים) (אלשיך

יוצאין לעיר, בואו שקודם למלך משל
בשדה, פניו ומקבלין לקראתו העיר אנשי
ולהקביל לצאת שרוצה מי כל רשאין ואז
פנים בסבר כולם את מקבל והוא פניו,
לכולם. שוחקות פנים ומראה יפות
אחריו. הולכים הם הרי העירה ובלכתו
נכנסין אין מלכותו להיכל בבואו ואח"כ
המובחרים זאת גם ואף ברשות, אם כי

סגולה. ויחידי שבעם
אלול בחודש משל דרך על העניין וכך

בשדה. יתברך פניו אור להקביל יוצאין
תורה) (ליקוטי

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:07 6:53 ירושלים
8:09 7:09 תל-אביב
8:10 7:01 חיפה
8:08 7:10 באר-שבע
8:46 7:45 ניו-יורק

ישראל מנחמכם-אלוקי אנוכי 
נב-יב) (ישעיהו:נא-יב,

אישית בהתאמה תשובה

במדרש נאמר ושוטרים שופטים של הענין לגבי
מושבותיכם" "בכל ושוטרים שופטים שהיו

– במדרש נאמר – "יכול" לארץ. בחוץ לרבות
לומר: תלמוד לארץ, בחוץ היו מקלט ערי "אף

בארץ רק היו מקלט ערי כלומר, כו'". אלה
רוצח שגם במדרש נאמר זאת למרות ישראל.
שהן אלא המקלט, ערי קולטות לארץ שבחוץ

ישראל. בארץ ורק אך היו עצמן
ששופטים לכך ההסבר מהו באמת ולכאורה,

לא! - מקלט ערי ואילו בחו"ל יש כן ושוטרים
גיאוגרפי, איזור רק לא מבטאת ישראל ארץ
נלמד הדבר כך ה'. בעבודת נעלה מצב אלא

"ארץ", המלה של הפנימית מהמשמעות
שמה נקרא "למה חז"ל: כמאמר "רצון", מלשון

מבחינה קונה!". רצון לעשות שרצתה ארץ?
לארץ" "חוץ למונח הפנימית משמעות זו

שופטים מדוע יובן עפי"ז לרצון. מחוץ – היא
מקלט ערי ואילו לארץ, בחוץ גם היו ושוטרים

בלבד. ישראל בארץ –

הזולת את להרגיש
העבר על חרטה – דברים שני יש בתשובה

רק המקלט ערי היו כך משום לעתיד. וקבלה
מחוץ להישאר כדי אם שכן ישראל, בארץ

מה – קונה" רצון לעשות שרצתה – ל"ארץ
גם המקלט ערי קולטות לכן בחרטה? התועלת

אך הגלות, מועילה לו גם לארץ, מחוץ רוצח
ישראל. בארץ להיות חייבת עצמה הגלות

לארץ, בחוץ גם היו ושוטרים שופטים ואילו
את תדין "אל נאמר הזולת שפיטת שעל משום
שבארץ דין בית אין למקומו", שתגיע עד חברך

בחוץ השורר הקושי את לדעת מסוגל ישראל
צורך יש מחשבה או דיבור מעשה, כשעל לארץ,

ב"ארץ רבים. ניסיונות וקיימים רבה ביגיעה
מרשית בה אלוקיך ה' "עיני של במצב ישראל",

בכך. מושג כל אין שנה", אחרית ועד השנה
גם ושוטרים שופטים להיות צריכים היו לפיכך
לארץ. שבחוץ יהודים לשפוט כדי לארץ בחוץ

האמצעי מאדמו״ר סיפור
ואדמו"ר האמצעי אדמו"ר מכ"ק הסיפור ידוע

ה"יחידות" באמצע פעם שהפסיק צדק", ה"צמח
אנשים לקבל המשיך כך ואחר מה, לזמן

הסביר הדבר לסיבת כשנשאל ב"יחידות".
לענין תיקון לבקש ב"יחידות" אדם בא שכאשר

דדקות בדקות זה, ענין למצוא עליו מסוים
להשיב הוא מסוגל ואז עצמו, בו לפחות,

שפל בענין שאלה לפניו באה עתה לשואל.
אפילו בקרבו, אותו למצוא הצליח ולא מאוד,
ב"יחידות". הפסיק כך ומשום דדקות, בדקות

ישראל, בארץ רק היו מקלט שערי למרות
בעבר מקלט ערי היו בדבר. דרגות הבדלי יש
ישראל בארץ וגם רוצחים, מצויים שם הירדן
לבוא לעתיד ואפילו ה', רצון עפ"י המתנהלת

מקלט. ערי יהיו
דמים שפיכות של שהענין הוא הדבר פירוש

דרגה בכל מצוי המקלט, ערי את יש שמחמתו
העבודה כשתהיה לעתיד, ואפילו מהותה. לפי

מצויה זו דרגה לגבי גם לגמרי, נעלה באופן
באדם דקדושה האדם דם שופך של בחינה

שקולטות. מקלט בערי צורך ויש בליעל,
להעדר נחשבת אחת, בדרגה ה' עבודת שכן
כך כדי עד יותר. גבוהה לדרגה ביחס עבודה

אותו של העבודה תדבקון", "ובו דרגת שלגבי
בתשובה. עליו לחזור שיש ענין מהווה תעבודו

וכללית אישית תשובה
אלול, חודש של הנפש חשבון לגבי גם כך

בכל ישנו כאמור, מקלט ערי של ענין שהוא
חשבון לערוך האדם על לדרגתו. בהתאם אחד
במשך ומעשיו דיבוריו מחשבותיו, כל של נפש
משורת לפנים היו ואם כדין היו אם השנה, כל

בתשובה. לחזור עליו – כן היו וכשלא הדין,
בצל האישית התשובה נעשית כמובן כיום

כך ועקב שהסתיימה, הכללית התשובה עבודת
לגאולה מוכנים ישראל ובני שונה, בדרגה היא

ממש. מיד
שופטים) לפרשת שיחה ב׳, חלק שיחות לקוטי פי (על

מלך דבר

שופטים פרשת
א אבות: פרקי

שופטים

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת
hageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

שיחיו חנה מרת וזוגתו אברהם ר' משפחת
קופצ'יק

שיח' ה' בצבאות החייל בנם, להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל ברכת

בשדה המלך - אלול

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'

לתורה" עתים "קבע
וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים

שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

19:00 משעה בערב גם ג'-ד' בימים



רואים בשליחות, כשנמצאים
צעד. כל על המשלח השגחת את

גולדשטיין, שימי הרב מספר
המשיח, מלך שליט"א הרבי שליח

שבהודו. לפושקר
עונתית. היא אצלנו "הפעילות
ואין היות לארץ, הגענו בקיץ

טילפנתי הימים באחד מטיילים.
את לנו שמשכיר ההודי לגוי
שהכל לשמוע סתם, המקום,

לי עונה הוא להפתעתי בסדר.
עכשיו סגרתי שטילפנת, "טוב
לא אתה אם מישהו, עם חוזה

עוד שלך, הדברים את לקחת בא
יהיה הכל ימים כמה

בחוץ"!..
יכול זה ובהודו היות

היתה לא לקרות,
ולקחתי ברירה, לי
לשבועיים, טיסה
את ולסדר לנסות

אולי הענינים,
לבטל אצליח מקרוב

הגזרה. רוע את
בניו נחיתה לאחר

לפושקר מייגעת ונסיעה דלהי
מגיע אני המשובשות, בדרכים

מקומי לידי עוצר לפתע למקום.
אני אם ושואל "טוסטוס", על

מקום. לשכור מעוניין
הסתם "מן לזה. התייחסתי לא
שרוצה מטייל שאני חשב הוא
בליבי הרהרתי ללינה", חדרון

והמשכתי.
חיפושים, של כשבוע אחרי

לחתום התיישבנו מקום. מצאתי
בו, נסוג המשכיר כשלפתע חוזה,

ריקות. בידיים נשארתי ושוב
הלילה הגיע ימים, כמה עוד חלפו
ועדיין חזור, הטיסה לפני האחרון

בשברון לרבי כתבתי מקום. אין
שביכלתי, כל את שעשיתי לב

ושכבתי קודש, באגרות הכנסתי
לישון.

זה בדלת. דופק מישהו הבוקר על
מלפני טוסטוס עם הודי אותו היה

אתה שואל: הוא שוב שבועיים!
מה לי היה לא מקום? לשכור רוצה

והמקום לראות הלכנו להפסיד.
חב"ד. לבית התאים דווקא שהציע

חוזה, חתמנו שעות מספר תוך

שם. נמצא חב"ד הבית היום ועד
עשה "למה בהרגשה לארץ חזרתי
קשיים, בכאלה מדוע ככה", הוי'
וכו'. המתח הקיץ, באמצע לטוס

כזו? עקלקלה בדרך מדוע
לשליחות. חזרנו החורף לקראת
מאדם טלפון ימים, כמה לאחר

אנג'לס, מלוס מכיר לא שאני
של ירושה חלוקת על שמבשר

מקווה שיבנה למי עשירה זקנה
קבלנו מקווה. שאין במקום

ב"ה. נבנה, והמקווה $ אלף 18
נפש לעגמת פיצוי זה אולי חשבתי
נכון. הבנתי לא אבל בקיץ, שהיתה
חודשים, כמה לאחר
מהרחוב שומע אני
טרקטור של רעש

בצעקות מלווה גדול
יצאתי מקומיים. של

רואה ואני למקום,
מסמן עירייה עובד
על שחורים פסים

כמה של קירות
גם ביניהם בתים,

הקודם חב"ד הבית
משם, אותי שסילקו

הכף את מרים ניין" "די וטרקטור
בתוך ישר ונכנס שלו, הענקית

הסימון, לפי הקודם חב"ד הבית
נורא. ואבק ורעש נופלים הקירות

את רואה אני הבאלגן כל בתוך
מנפנף משם, אותי שהוציא ההודי

באנגלית לי ואומר באצבע עלי
מזל... לך היה you was lucky
בחריגת בהודו הטיפול התברר.

לאחר מגיע. אבל איטי בניה
בחריגה. טיפל ולא הוזהר שהאדם

מסמנים מהעיריה מגיעים
עד הקיר את מוריד וטרקטור

לסימון...
חריגת עם יחד אם משנה ולא
מה וזה הבניין, כל יפול הבניה

אם – להודי אמרתי שם. שקרה
לא בניה חריגת שיש יודע הייתי
והוא אצלך!! משכיר בכלל הייתי

לדעת?! יכולתי איך – לי עונה
מהעירייה המכתב את קיבלתי

שנה!! 17 לפני
מנהל המשיח, מלך שליט"א הרבי

לשים רק צריכים העניינים. את
להפריע ולא אצבע,

בישראל" נביא "יש חרותי רפאל הרב של ספרו מתוך

רוסיה יהודי שיחרור על המשיח מלך שליט"א הרבי נבואת על

״..ובקרובכולםיצאולחופש״
כמו היה מרוסיה היהודים ויצאו יום שיבוא לחשוב
לתחזיות בניגוד נבואה * מחט של בחור פיל להכניס
שאפשרו רק לא * הסובייטולוגים המומחים
שכללה נבואה * בזה עזרו גם אלא לצאת ליהודים
בסדות - היהודים להצלת רוחניות פעולות של רצף

בשטח!" "עובדות של הנבואות
הקשוח, הקומוניסטי הרודן גורב'צוב, בזמן לך יאמרו
המכנסים' את 'ימכור והקומוניזם תתהפך שרוסיה
בחומה הפלדה שערי בעלת האכזרית, הצארית שרוסיה תאמין! לא -
אחד יום תהפוך - יהודי לכל וקרירות שנאה אנטישמיות, של בצורה
כשהרבי אבל תאמין! לא - ממנה לצאת ליהודים ותעזור עורה את

אחרת... נראה המצב אומר.. המשיח מלך שליט"א
מהבולטים אחד ברנובר, ירמיהו פרופסור מקבל הימים באחד
הוראה ברוסיה, חב"ד של התשובה בעלי מאות שבין והמפורסמים
שמכאן ברוסיה הידידים לכל להודיע המשיח, מלך שליט"א מהרבי

לחופש. יצאו כולם ובקרוב ישתפר המצב ולהבא
ברוסיה, החדש השליט ימים. באותם תמוהה מאוד נראתה זו הוראה
שיעשה קשוח, כמנהיג העולמיים המומחים כל בעיני הצטייר גורבצ'וב
שאלות שאל לא ברנובר פרופסור מרותו. תחת הנתונים לכל צרות

נצטווה. כאשר לעשות ומיהר

פשוטה באמונה הדברים את קבלו
פשוטה. באמונה שאלות, ללא הדברים את קיבלו ברוסיה החסידים
אתה מה "על ברנובר לפרופסור אמרה אחת אשה ספק: הביעו אחרים
לחקירה." בעלי את שוטרים לקחו דקות מספר לפני רק הרי מדבר?!
חלום... ושזה מופרך... מאוד נראה שהרעיון נוספות דומות תגובות היו
מה על לו וסיפר בהנובר, פרופ' עמו נפגש בארץ גורבצ'וב כשביקר
ביום רוסיה, ליהודי למסור ממנו ביקש המשיח מלך שליט"א שהרבי
הרי זה. את להבין יכול "אינני והמום: נדהם היה השליט לשלטון. עלותו
אבחר"... דרך באיזו מושג שום היה לא - לשלטון כשעליתי עצמי, לי

גורבצ'וב עלות עם ברוסיהו ראשון לביקור לצאת עמד שרייגן לפני
הסנטורים אחד את אליו המשיח מלך שליט"א הרבי שלח לשלטון,
בני מצוות שבע אודות הסובייטי השליט עם ידבר שבביקורו ובקשו
שבמשך לאחר פלא, זה וראה נתיניו. על מעולו להקל מכך, וכחלק נח,
הדבר קם הקרמלין, שליטי על להשפיע איש בידי עלה לא רבות שנים

בירושליםוהיה... עיר
לחזור הייתה, התשובה התגובות. על לדווח מיהר ברנובר פרופסור
בהדרגה להשתפר יתחיל שהמצב בוודאות קובע שהוא להם ולמסור
מלך שליט"א והרבי שנתיים חלפו לחופש. לצאת כולם יוכלו ובקרוב
ולכן לרווחה רוסיה שערי ייפתחו בו היום שמתקרב אמר המשיח
הרבי הסתפק בדיעבד בירושלים. עיר היוצאים עבור לבנות ביקש
תורה של באווירה ולשלבם אקדמאים חדשים עולים שתקלוט בשכונה

ווזסידות.
המשיח, מלך שליט"א הרבי הכריז תשמ"ט אייר "בחודש המוחץ: הסוף
בשנה ואמנם התיבות. בראשי כמרומז ניסים שנת תהיה תש"נ שנת כי
דת חופש לפתע ניתן שנשארו ליהודים וגם השערים נפתחו ההיא

מוחלט!

עכשיו נפלאות מתגשמות נבואות

ליום פרק אלול היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ג. פרק יוהכ"פ. עבודת הל'

ד. פרק

ה. פרק

א. פרק מעילה הלכות

ב. פרק

ג. פרק

ד פרק

ח. פרק בכורות הלכות
. א-ב פרקים שגגות הלכות

ג-ה פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים
.

יב-יד. פרקים

טו. פרק
א-ב פרקים כפרה מחוסרי הל'

ג-ה פרקים

ג
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ו

ז

ח

ט

ו'

ש'

א'
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ג'

ד'

ה'

בשכירות הצלה

הערבים באי-כח עם נפגשו הנ"ל שהמפלגה "מאז
נתפרסמו לא שהפרטים (אף עמהם מו"מ וניהלו

נתפרסמה זו פגישה דרך על והידיעה הקודש), בארץ בכתבי-עת לע"ע
- מביאות מזה וכתוצאה הערבים, בין ובמילא אחרים עת במכתבי

והזיקו בפעולות, המשיכו מקום בכל שהערבים זה - ושכל טבע על-פי
ר"ל" רצח לידי ועד שליט"א בנ"י מאחינו וכמה כמה

תש"נ) (ניסן

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

סכנה! = פגישה
מוהל

נתב״ג חב״ד בבית שליח אור בן גיא
חב"ד כמנהג בריתות ועורך מוהל

המשיח מלך שליט"א הרבי כהוראת בנפרד •• פריעה
מהיר לריפוי טבעית אבקה • במחט שימוש ללא •

052-7723-298

בפושקר חב״ד בית



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
הביטוח סוכנות הביטוח שלנו - כל ענפי הביטוח  ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

משכנתאמח' מיוחדת לביטוח משכנתא לביטוח מיוחדת מח'
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

החיד"א בציון קדמי ר'

השנתיהכנס השנתי הכנס
המלך לפעילים ושלוחי המלך  ושלוחי לפעילים

ה'תשע"איום רביעי, ט"ו אלול ה'תשע"א אלול ט"ו רביעי, יום
הגאולה עיר ים בת עצמאותאולמי "שלום ורעות " שדרות עצמאות  1717 שדרות " ורעות "שלום אולמי

שלוחיםבמעמד: רבנים, אישי ציבור, משפיעים, שלוחים  משפיעים, ציבור, אישי רבנים, במעמד: בצהרים מהשעההחל מהשעה 1212 החל

-- פרטים נוספים יבואו - יבואו נוספים פרטים -

www.hageula.comwww.hageula.com
03-658-463303-658-4633

מ-770 חי בשידור

עינים ניתוח
שמאלית, עינו למצב בהנוגע הרופא דעת חוות אודות
שהיא חיים תורת תורתנו הוראת ידועה כבר והנה

תוכנו זה שבענין רשות הנותנת
מובן שכותב כאותו ובנתוח לרפאות, לרופא כח כן גם
יש שבטח מומחה, הכי רופא ע"י להעשות שצריך ג"כ
נוגע בזה שהנסיון בזה, יותר (פראקטיקע) נסיון לו

חכמה מאשר יותר
חלק בלימוד ולהבא מכאן להוסיף שיחליט ....מוכרח

התורה פנמית זוהי שבתורה מאור הנקרא התורה
תתוסף ועי"ז החסידות) בתורת נתגלה (שבדורנו
הגוף, עניני ובמאור הנשמה עניני במאור ההצלחה

האמור בכל לבשו"ט בברכה הנ"ל כל ע"פ וק"ל
ה׳תתל) (מאגרת

בשידוך בירור
בדבר מוכרח אם ושואל בו, שמתעסק השידוך אודות

מה על נוסף המדוברת, יכיר בעצמו הוא שבדוקא
אומרים מחביריו שיש וכמו עתה, עד אותה שמכיר

בעניני המדברים בספרים הכתוב למרות בזה, לו
וצניעות. מוסר

ת"ח, כמה שישנם בעיר דרה שהמדוברת כיוון הנה
התורה פי על אופנים כמה בודאי ידידים, גם בטח

אותם כל המדוברת ע"ד להוודע ישנם והמוסר
להוודע, שצריכים ענינים

פרטים איזה ישנם שאם האמור, מכל המורם ...
לבררם יש אצלו, ברורים שאינם המדוברת אודות

ומספיק. די וזה וכיו"ב, ידידים ע"י
ה׳תתלא) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

ים מבת ,(36) מימון עמי ר' של באמתחתו
תקשורתיים הישיגים רשימת הגאולה, עיר

פופולרי, רדיו שדרן למדי. מרשימים
בארץ. האזנה בסקרי ביותר מהבולטים

ברמה, קול ברדיו "חידודון" תכניתו
תקליטן הדתיות, הרדיו ברשתות מהמובילות
בכוחם, היה לא עדיין אלה כל ביותר. מבוקש

אל להגיע שנים, בת שאיפתו את להשקיט
המשיח. מלך שליט"א הרבי

לחסידות התקרבו אידה ומרת דוד ר' הוריו
היה טבעי אך שנים. עשרות לפני חב"ד

בישיבת ואח"כ חב"ד בבי"ס להתחנך שיזכה
גם לנסיעה, בהכנות החל אגב, שם חב"ד.

הצליח לא אבל שנים, לעשר ויזה קיבל
שליט"א הרבי כי ממש חש לאחרונה לממשה.

ונסע קם ולכן להגיע, לו קורא המשיח מלך
שבבבל. רבינו בית ל-770

המפגש לקראת הכשרה
שאני למרות המצרים, בין להגיע "תכננתי
בתשעת ברדיו מסכת סיומי לעשות נוהג

וישבתי מחליף לי שיהיה התארגנתי הימים.
באמצעות המשיח מלך שליט"א לרבי לכתוב

ברור מענה הכילה התשובה קודש. אגרות
העלויות למרות כרטיסים סגרתי אליו. להגיע

ויצאנו אשתי את לקחתי בקיץ, הגבוהות
לדרך"..

רבינו בית "770" עם למפגש ה"הכשרה" את
לאחר ובעיקר בטיסה עשיתי שבבבל",

ביום יורק, בני קנדי התעופה בשדה הנחיתה
שעות! להמתין שנאלצנו לאחר בבוקר. שישי
תקלה שישנה התברר הגיעו. שלא למזוודות

המטען תא דלתות את לפתוח ניתן ולא
בלי ל-770 מונית לקחת נאלצנו במטוס.

נכנס אני איך כולי, נרעש כשאני המזוודות
המשיח, מלך שליט"א הרבי של חייל ל-770

תפילין.. בלי גארטל, בלי סירטוק, בלי
לנו עזרו בכניסה ועוגיות קפה ל"770" הגענו

ניסיתי קיים. עדיין הראשוני ההלם אך במעט,
לתפילין. בנתיים לי דאגו לתפילה. להתכונן
ליד הבימה, ליד ראשונה לתפילה נעמדתי

מבקש המשיח, מלך שליט"א הרבי של הכסא
שבת. לפני ועוד המזוודות את לקבל שנזכה

טירטורים של שעות כמה עוד לאחר אכן
את לקבל שבת, לפני כשעה זכינו ומתח,

המזוודות.

הברכה במקור מברכים שבת
לפני חודש. ראש מברכים שבת זו הייתה

ספר כל את הידוע כמנהג קוראים התפילה
הכיסא, ליד הבימה, ליד שוב עמדתי התהלים.

לעמוד העילאית. ההרגשה את לתאר קשה
לקרא המשיח מלך שליט"א לרבי בסמוך

הפנימית והכוונה הכח כל עם התהלים את
אין והכללית. הפרטית הגאולה כבר שתבוא

כאלה. דברים
ההתוועדות התקיימה שבת, של שחרית אחר

המשיח. מלך שליט"א הרבי של הקבועה
לא קדושה נכחותו. את במוחש מרגישים

מהיין לקבל מכן לאחר זכיתי ממקומה. זזה
בזמן הק' השולחן על מונחים שהיו ומהלעקח

ההתוועדות.
כבר אני "אם הרעיון עלה השבוע במהלך
משודר מסכת סיום "נעשה אמרתי, פה",

חלק הרי זה העולם. ממרכז ברמה, קול ברדיו
שעון לפי בבוקר בשמונה שלי. מהשליחות

בישראל. בצהריים שלוש ניו-יורק,

ענק רוחני מטען
הת' עם חי, בשידור מסכת סיום עשינו

באותו אלישיב, הרב של אחיין יעקובוביץ
עריכת על לראשונה הציווי נשמע בו מקום

עם ברוב נערך "הסיום" מסכתות. סיומי
"יחי בהתלהבות מכריזים הכל כשבסיומו

ועד", לעולם המשיח מלך רבינו מורנו אדוננו
הגאולה. לזירוז

הסברתי להתוועד. ממני ביקשו ה"תמימים"
המעיינות להפצת תכנית בונים איך להם

ושלחתי השיחה, מתוך שאלה שאלתי ברדיו.
ראו התמימים תשובות. לחפש כולם את

מהשיחות, תורניות חידות לבנות איך למדו
המשיח של תורתו את בכפית" "להאכיל ואיך

ליטאי. וגם ספרדי חסידי, חרדי, בית בכל
פעם זו ענק. רוחני מטען שם קיבלתי

אני מתי וחושב מ"טיול", חוזר שאני ראשונה
יחד ממנו. שבתי עתה שזה למקום שוב חוזר
של המלאה להתגלות תפילה כולנו זאת עם

האמיתית בגאולה המשיח, מלך שליט"א הרבי
ממש. עכשיו והשלימה,

(770 ב קורה (מה ב770 מימון עמי הרב
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